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Orientações para a assinatura do contrato de bolsa de Residência Médica e entrega da 

documentação solicitada para a matrícula: 

  

 Atendendo às orientações dos órgãos de saúde em decorrência da prorrogação da bandeira preta no 
Mapa do Distanciamento Controlado no RS, o procedimento de assinatura do Contrato de Bolsa de 
Estudo em Residência Médica não será realizado presencialmente na COREME. 

 Até o dia 22/03/2021, a COREME encaminhará individualmente ao e-mail  de cada Médico (a) Residente, 
o arquivo com o seu contrato de Bolsa de Residência Médica. Recebendo o arquivo, o (a) Médico (a) 
Residente deverá: 

1º passo: imprimir 03 (três) vias do contrato; 

2º passo: assinar as 03 (três) vias do contrato. Favor enviar cópia assinada para o e-mail coreme@furg.br, para 
confirmação; 

3º passo: organizar a documentação solicitada no Edital 02/2021 para a matrícula, conforme indicação abaixo:   

a) ENVELOPE 1 (COREME) – escrever no envelope: ENVELOPE 1 – COREME, seu nome completo e a 

especialidade que cursará, e inserir: 

 Ficha de Solicitação de matrícula online;  
 Ficha Individual de matrícula - DIPOSG, disponíveis no site www.siposg.furg.br/residencia no item FICHAS/ FORMULÁRIO/ 

TERMO DE DESISITÊNCIA 

 Fotocópia AUTENTICADA e legível do Diploma de conclusão de graduação em Medicina (frente e verso).  

 Fotocópia legível da Carteira de Identidade Profissional de Médico do Rio Grande do Sul (cópia frente e verso).  
Observação: O médico residente que realizar a matrícula e ainda não possuir inscrição no Conselho Regional de Medicina 
do Rio Grande do Sul deverá fazê-lo até 10 dias após o inicio das atividades na Residência Médica, sob pena de 
cancelamento da matrícula; 

 O candidato estrangeiro ou brasileiro formado no exterior, além dos itens descritos acima, deverá apresentar a 

fotocópia AUTENTICADA e legível dos documentos: 

 Visto de permanência no país; 

 Diploma revalidado; 

 Registro no CRM-RS; 

 Certificado de proficiência em português; 

 Passaporte / Visto ou registro nacional de estrangeiro. 

 01 FOTO 3X4. A foto será utilizada para a confecção do crachá e deve mostrar o rosto inteiro do candidato; ser atual; 

estar nítida (com boa iluminação e foco); ser individual (só o candidato deve aparecer); colorida; ter fundo branco. Não 
serão aceitas imagens com óculos escuros, chapéu, boné, viseira, gorro e qualquer objeto similar. 

 

b) ENVELOPE 2 (PROGEP) – escrever no envelope: ENVELOPE 2 – PROGEP/FURG, seu nome completo e 

a especialidade que cursará, e inserir: 

 As 03 (três) vias impressas e assinadas do contrato; 

 Fotocópia AUTENTICADA e legível do documento de identidade com data de expedição (frente e verso); 

 Fotocópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) Observação: Se a informação já constar no documento de 
identidade, não será necessário o envio; 
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 Fotocópia AUTENTICADA e legível da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

 Fotocópia legível do Título Eleitoral, ou certidão de quitação eleitoral; 
 Fotocópia legível do Certificado de Reservista (Serviço Militar); 
 Fotocópia legível do Número da Inscrição Previdência Social (INSS) ou PIS/PASEP.  
 Fotocópia legível do comprovante da conta bancária.  
 Fotocópia legível do Comprovante de Endereço. Observação: comprovante de endereço oriundo de outras cidades/estados 

será aceito em caráter provisório, o endereço residencial definitivo em Rio Grande deverá ser entregue na COREME até o 
dia 31/03/2021.  

 Informação do tipo sanguíneo e Fator Rh; 
 O candidato estrangeiro ou brasileiro formado no exterior, além dos itens descritos acima, deverá apresentar a 

fotocópia AUTENTICADA e legível dos documentos: 

 Visto de permanência no país; 

 Diploma revalidado; 

 Registro no CRM-RS; 

 Certificado de proficiência em português; 

 Passaporte / Visto ou registro nacional de estrangeiro. 

 01 FOTO 3X4.  

  

4º passo: o (a) Médico (a) Residente deverá entregar no dia 23/03/2021, das 10h às 

11h30, os envelopes 1 e 2 no Setor de Protocolo do Campus da Saúde, 

localizado no 2º piso da Área Acadêmica. Referência para chegada no local: entrada na Área Acadêmica 
da FURG pela Rua General Osório (calçada do outro lado das escadarias da A.C. Santa Casa), passar pela 
portaria e subir as escadas, virando à direita em direção à Sala 202 à esquerda do corredor. O telefone 
de contato é (53) 3237.4647. 

 Os (As) Médicos (as) Residentes em afastamento para a prestação do Serviço Militar não 

assinam o contrato em 2021, pois não receberão bolsa no período do afastamento. 

 

 Havendo alterações no procedimento, a COREME enviará e-mail avisando. 

 

Comissão de Residência Médica. 
Rio Grande, 17 de março de 2021. 

 

 


